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Novetats Procediment Anul·lacions de Matrícula  

pel curs 2015-16 
 
Com a novetats en el procediment d’anul·lacions de matrícula pel proper curs 
acadèmic hi ha les següents: 
 
 La data límit per ser reassignat serà el dia 23 d’octubre i no el 24 

d’octubre. 
 
 S’han unificat les causes d’anul·lació de reassignació i trasllat després del 

23 d’octubre. El curs passat eren dues diferents:  
 

o En el cas de la reassignació l’estudiant havia d’estar al corrent de 
pagament de les taxes més del 40% dels crèdits per poder anul·lar. 
 

o En el cas de trasllat d’expedient després del 23 d’octubre l’estudiant 
havia d’estar al corrent de pagament de la totalitat de la matrícula 
per poder anul·lar. 

 
Per aquest curs acadèmic, en tots dos casos, l’estudiant podrà anul·lar si ha 
pagat les taxes i el 40% dels crèdits. 

 
 El termini de pagament dels estudiants que es troben pendents de 

reassignació serà de 24 hores i no de 48 hores. 
 

 L’anul·lació de la matrícula quan no hagin pagat serà gestionada de forma 
centralitzada al SGA. 
 

 Aquest curs acadèmic s’ha eliminat la causa d’anul·lació per manca de 
documentació.  
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Anul·lacions de matrícula – Curs 2015- 16 

 
Aquest dossier és un manual sobre com procedir a les anul·lacions de matrícula. 
Les anul·lacions vigents pel curs 2015- 16 són les següents: 
 
 Anul·lacions dins els cinc dies posteriors a la formalització de la matrícula  
 Anul·lació abans d’iniciar l’activitat acadèmica  
 Anul·lació per interès personal fins 15 novembre  
 Anul·lació per reassignació / trasllat fins 23 octubre  
 Anul·lació per reassignació a una altra univ. pública o Vic / trasllat després 

23 octubre (S’ha unificat pel curs 2015- 16 ja que són els mateixos efectes 
econòmics) 

 Anul·lació per manca de visat 
 Anul·lació per exhaurir el termini de pagament en 24 h: pendent 

reassignació 
 Anul·lació per malaltia greu 
 Anul·lació per defunció de l’estudiant 

Definició anul·lació Tipus 
document 

Tipus  
matrícula 

Codi 
anul·lació 

Han de pagar: 

Dins els 5 dies posteriors a la 
formalització de la matrícula 

71 291 990 Gestió d’expedient 

Abans iniciar activitat acadèmica 100 960 960 Gestió d’expedient 

Anul·lació per interès personal fins 
15 novembre 

101 968 968 Gestió d’expedient 
Suport a l’aprenentatge 
Assegurances 
40% dels crèdits 

Reassignació/ trasllat fins 23 
Octubre 

104 964 964 Gestió d’expedient 
Suport a l’aprenentatge  

Anul·lació per reassignació/ trasllat 
després 23 octubre 

106 966 993 Gestió d’expedient 
Suport a l’aprenentatge 
Assegurances 
40% dels crèdits 

Anul·lació per manca de visat 107 967 967 Gestió d’expedient 
Suport a l’aprenentatge  
Assegurances 

Anul·lació per exhaurir el termini de 
pagament en 24 h: pendent 
reassignació 

No en té No en té 961 No ha pagat cap import. 
Per tant, perden la plaça.  

Anul·lació per malaltia greu No en té No en té 1 Gestió d’expedient 
Suport a l’aprenentatge 
Assegurances 

Anul·lació per defunció de 
l’estudiant 

No en té No en té 2 Gestió d’expedient 
Suport a l’aprenentatge 
Assegurances 
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Consideracions a tenir en compte: 
 

• Les anul·lacions de matrícula corresponents a malaltia greu i a defunció de 
l’estudiant no necessiten introduir ni documentació ni tipus de matrícula. 
Per tant, abans d’anul·lar la matrícula haureu de comprovar que els rebuts 
estiguin pagats. Un cop procediu a l’anul·lació, veureu que us provocarà una 
devolució corresponent a l’import dels crèdits matriculats , que haureu 
d’informar. 
 

• La causa d’ anul·lació per exhaurir el termini de pagament en 24 h: pendent 
reassignació fa referència als estudiants que s’han matriculat amb la 
condicionalitat de pendent reassignació i no han pagat el rebut en el termini 
de 24 hores.  
Aquesta causa d’anul·lació implica que aquests estudiants perden la plaça i, 
per tant, es pot donar com a vacant. Aquestes anul·lacions es faran des del 
Servei de Gestió Acadèmica.  
 

• Les anul·lacions que no siguin aplicables pel curs 2015- 16 les podreu 
identificar fàcilment perquè davant del nom de la causa d’anul·lació 
s’indicarà : “NO VIGENT” més el nom de la causa d’anul·lació” que ha quedat 
obsoleta. 
Ho indiquem així ja que no les podem esborrar del programa perquè en algun 
curs acadèmic s’han utilitzat, i el programa no permet que indiquem per a 
cada curs acadèmic quines són les anul·lacions vigents.  
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• Quan correspongui, s’ha d’introduir la documentació corresponent a 
l’expedient i regularitzar la matrícula perquè només faci pagar el que 
pertoqui en cada cas. Per tant, heu d’informar de la documentació i el tipus 
de matrícula que hi ha informat al quadre anterior.  
 

o Si quan regularitzeu la matrícula us genera un rebut, aquest haurà de 
ser pagat mitjançant rebut en efectiu. 

 
 Una vegada comprovat que el rebut ja ha estat pagat, ja 

podreu anul·lar. 
 

A continuació, fem un tipus d’anul·lació perquè veieu pas a pas com s’ha de procedir. 
 
 
1r Pas: Donar d’alta a documentació aquesta condició: 
 
Dins del mòdul d’expedient, seguim la ruta: Expedient- Expedient 
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Hem de fer clic a  Documentació a entregar  
 
A documents lliurats introduïm el tipus de document que correspongui i a més 
informem de: 

• data de lliurament: la data en la qual introduïm la documentació 
• data de caducitat: a 30/06/2016 ( o la del curs que correspongui) 

 
I cliquem el botó de gravar 
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2n pas: Mirar els rebuts 
 
Abans de procedir a la regularització de matrícula, s’ha de visualitzar l’estat dels 
rebuts. Ho podreu fer a través de la pantalla de Gestió econòmica de Manteniment 
de rebuts. 

 
 
Heu de tenir en compte el següent: 
 

• si algun rebut té impressions però està domiciliat, no cal que truqueu per 
treure les impressions però sí que ho haureu de fer si la forma de pagament 
és rebut en efectiu perquè tot i que no estigui el rebut pagat, si té 
impressions, UXXI el dona per pagat. Per tant, abans de regularitzar la 
matrícula, haureu de trucar al Servei de Gestió Acadèmica. 
 

• si el rebut està total o parcialment pagat, segons el tipus d’anul·lació 
comportarà una devolució, que haureu d’informar. 

 
• Si el rebut està invalidat o bé s’ha d’invalidar també haureu de trucar al 

SGA. 
 

• Si la forma de pagament és préstec AGAUR us haureu de fixar amb la data 
de cobrament: 
 

o  si té data de cobrament, haureu de contactar amb el SGA abans de 
procedir amb l’anul·lació.  

o Si no té data de cobrament, podreu modificar la forma de pagament i 
escollir rebut en efectiu. 
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• Si els rebuts s’han domiciliat heu de comprovar que tingueu el document 
SEPA signat i entregat.  A més, si s’ha d’informar de qualsevol devolució, no 
es podrà acceptar fins que no tinguem “SEPA OK”.  

 
3r Pas: Regularització de la matrícula: 
Dins del mòdul de matrícula, seguim la ruta: Matrícula per secretaria- mat. primer i 
segon cicle/ grau/màster 
 

 
Introduïm el DNI de l’alumne i cliquem validar la identificació 
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Fem clic a Fer la matrícula 
 

 
 
A l’apartat de Dades econòmiques, a la pestanya de Tipus de matrícula, a 
l’agrupació anul·lacions de matrícula, buscarem el codi corresponent a tipus de 
matrícula 
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A Maneres de pagament heu de seleccionar el tipus de pagament únic i la forma 
de pagament de rebut en efectiu. Si us plau, recordeu posar el rebut en efectiu i 
no escolliu domiciliació perquè el rebut en efectiu un cop s’ha abonat ja no es pot 
retornar.  

 
 
 
Comprovem a Rebuts que s’hagi generat l’import a pagar o la devolució 
corresponent, en funció del moment en el qual s’informi del descompte per 
anul·lació. 

 
 
Un cop s’ha validat que el rebut, en el cas que fos a pagar, s’ha abonat 
podrem procedir a l’anul·lació de matrícula.  
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4t Pas: Anul·lació de la matrícula: 
Un cop l’estudiant ha pagat el rebut corresponent, procedirem a anul·lar la 
matrícula.  
Dins del mòdul de matrícula, seguim la ruta: Control- Gestió de matrícula-Anul·lació 
 

 
 
Introduïm el DNI i fem clic a anul·lació de matrícula 
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Introduïm el codi corresponent a cada anul·lació ( estan a la taula de la pàgina 1). 
Us demanem que utilitzeu les que us hem indicat al quadre de la taula. Tot i que 
veieu que hi han causes d’anul·lació similars, no les utilitzeu perquè no són vigents 
però no es poden esborrar del sistema. 
 

 
I gravem 
 

 
 
En el cas que l’estudiant ja hagués fet efectiu el pagament de la matrícula, en 
l’apartat de Rebuts haurem de comprovar que s’ha generat el rebut de devolució 
per l’import corresponent i que, per tant, haureu d’informar d’aquesta devolució. 
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Recordeu que els únics descomptes que poden haver- hi a la matrícula un cop 
anul·lada són: 

- Descomptes per anul·lació de matrícula corresponent.  
 

Exemple: En el cas d’anul·lació dins els 5 dies posteriors a la formalització 
de la matrícula, ha d’haver a la matrícula el descompte d’anul·lació dins els 
cinc dies posteriors a la formalització de la matrícula. 
 

- Descomptes reflectits al Decret de Preus de la Generalitat: 
 

o Famílies nombroses 
o Víctimes de violències de gènere 
o Víctimes d’actes terroristes 
o Discapacitats 
o Titulats universitat privada 
o Titulat en un centre adscrit amb preus privats 

 
Els altres descomptes com becaris de règim general, premi extraordinari de 
Batxillerat, etc. Haureu d’entrar a la matrícula i regularitzar- la sense 
aquests descomptes abans d’anul·lar- la. 
 
Recordeu que no cal caducar la documentació a l’expedient ni eliminar- la. 
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Resum de les anul·lacions per tipus d’ensenyament 
 
 
A continuació us relacionem les úniques causes d’anul·lació que es poden 
utilitzar.  
  

Ensenyament 1r i 2n cicle / Grau 

Descripció anul·lació Tipus de 
document 

Tipus de 
matrícula 

Codi 
d’anul·lació 

Anul·lació 5 dies posteriors matrícula 71 291 990 

Anul·lació abans d'iniciar l'activitat 
acadèmica 

100 960 960 

Anul·lació per exhaurir el termini de 
pagament en 24 h: pendent reassignació 

No en té No en té 961 

Anul·lació per reassignació/ trasllat fins 23 
d'octubre 

104 964 964 

Anul·lació per reassignació a una altra univ. 
pública o Vic / trasllat després 23 octubre 

106 966 993 

Anul·lació per interès personal fins 15 
novembre 

101 968 968 

Anul·lació per malaltia greu * No en té No en té 1 

Defunció de l’estudiant* No en té No en té 2 

 
* Aquestes 2 anul·lacions es mantenen igual que els cursos anteriors. Tot i que no 
s’hagi d’informar cap tipus de document ni regularitzar la matrícula, aquestes 
anul·lacions tornen l’import dels crèdits matriculats. 
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A continuació us relacionem les anul·lacions pels estudis de màster.  
 

Ensenyament Màster 

Descripció anul·lació Tipus de 
document 

Tipus de 
matrícula 

Codi 
d’anul·lació 

Anul·lació 5 dies posteriors matrícula 71 291 990 

Anul·lació abans d'iniciar l'activitat 
acadèmica 

100 960 960 

Anul·lació per interès personal fins 15 
novembre 

101 968 968 

Anul·lació per manca de visat ** 107 967 967 
Anul·lació per malaltia greu* No en té No en té 1 

Defunció de l’estudiant* No en té No en té 2 

 
* Aquestes 2 anul·lacions es mantenen igual que els cursos anteriors. Tot i que no 
s’hagi d’informar cap tipus de document, aquestes anul·lacions tornen l’import dels 
crèdits matriculats. 
 
** Si els estudiants us acrediten que estan pendent de visat, els podeu posar a 
documentació el tipus de document 852 Acreditació pendent del visat i d’aquesta 
manera només pagaran les taxes. Tal com estableix la Normativa Acadèmica i de 
Matrícula a l’article 36.3 :”Aquesta condicionalitat es mantindrà fins al dia 15 de 
novembre. A partir d’aquesta data, se’ls anul·larà la matrícula perquè no han 
obtingut el visat. No es retornaran els imports percebuts. 
 
 


